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                              «Т ворчий підхід учителя  
                               до впровадження вимог  
                           до рівня загальноосвітньої підготовки 
                              учнів засобами проектно – 
                             конструкторської моделі вивчення  
                             світової літератури в 5 класі». 

                                  
 
 

  

                                                

                

 



 

                                                       План роботи семінару 
 

Час Зміст заходу Віповідальний 

09.00 – 09.15 Реєстрація учасників 

семінару 
Кулай Н.Ф. - 

методист відділу 

освіти Новобузької 

РДА 

09.15 – 09.25 Оголошення плану роботи  

та завдань семінару 

Кулай Н.Ф. - 

методист відділу 

освіти Новобузької 

РДА 

09.25 – 10.15 Методичний КВЕСТ  

«Проектно – 

конструкторська модель 

 вивчення світової 

літератури в 5 класі». 

Гаркуша З.М. – 

керівник районного 

методичного 

об'єднання вчителів 

світової літератури 

10.15-10.25 Перерва  

10.25 – 11.15 Відкритий урок в 5-А класі  Гаркуша З.М. 

11.15 – 12.20 Обговорення уроку. 

Представлення проектних 

робіт творчих груп по 

стовренню ПТПК 

(програмно-тематичний 

комплекс планування 

вивчення курсу) світової 

літератури в 5 класі. 

Кулай Н.Ф. - 

методист відділу 

освіти Новобузької 

РДА 

Гаркуша З.М. – 

керівник районного 

методичного 

об'єднання вчителів 

світової літератури 

З 12.20  Надання методичної 

допомоги щодо 

впровадження вимог до 

рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів засобами 

проектно -конструкторської 

моделі вивчення світової 

літератури в 5 класі. 

Заключна частина. 

Підведення підсумків 

семінару. Завдання для 

учасників. 

Кулай Н.Ф. - 

методист відділу 

освіти Новобузької 

РДА 

Гаркуша З.М. – 

керівник районного 

методичного 

об'єднання вчителів 

світової літератури 

 

 
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Т ворчий підхід учителя до впровадження вимог 
до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 

засобами проектно – конструкторської моделі 
вивчення світової літератури в 5 класі». 

  Завдання семінару: 

 Розглянути державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 

учнів  

       ( світова література.5 кл.) 
 

 Сворити проектно – конструкторську модель уроку в 5 класі.  

      Тема: Оскар Уайльд (1854-1900). «Хлопчик-зірка».  

            Казкові персонажі,  їх характеристика. Основний конфлікт. 
 

 Представлення власної моделі уроку з даної теми Гаркушею З.М. 

      ( Новобузька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1) 
 

 Надання методичної допомоги щодо впровадження вимог до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів засобами проектно – 

конструкторської моделі вивчення світової літератури в 5 класі. 

 

    Випереджальні завдання: 
 

       Вивчити теоретичний матеріал, мати при собі такі нормативно –  

       методичні документи: 
 

 «Концепцію літературної освіти» 
 

 Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури  

      в 5 класі. 
 

 Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів  

     із світової літератури в 5 класі. 

 

    Практично: 

 Знати матеріал підручника 5 класу 

 Володіти інтерактивними формами роботи. 

 

 

 

 



 

                                 

Тема уроку: О скар У айльд (1854-1900). 

      «Х лопчик-зірка». 

К азкові персонажі, їх характеристика. 
О сновний конфлікт . 

                                                                Клас: 5-А 

     Тип уроку: урок вивчення нових знань (вивчення літературного твору) 

   

     Змістові лінії: 

 Л (літературознавча) –  казка, антитеза, мистецтво 

 А (аксіологічна) –  гуманістичний зміст казки 

 К (культурологічна)–   знання імен перекладачів, казкові образи в 

кіно, образотворчому мистецтві  

 М (мовленнєва) –   створення власного висловлювання 

 Д (діялісна) –   аналіз,синтез   

 Км (компаративна) – порівняння з іншими творами 

    

    Очікуванні результати. 

 засвоєння теми відповідно програми, емоційно-комфортне насичення 

уроку. 

      Учень (учениця):  

 виразно читає текст казки;   

 визначає головну думку прочитаного; 

 аналізує текст казки  (окремі фрагменти); 

 висловлює враження і власне ставлення до подій твору; 

 дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, 

моральні якості; 

 називає основні ознаки літературної казки, демонструє їх прикладом із 

прочитаного твору; 

 дає приклади антитези та конфлікту в казці; 

 розкриває гуманістичний зміст казки, моральні цінності, втілені в ній. 

 

                                                                                                          

                                                                                                                                                           Розділ «КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ (16 г.)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             Візитна картка вчителя 

 

 

                                             

                                                                

Тільки політ і поривання.; Лети й 

поривайся,, інакше – на всіх шляхах 

загибель.. 

О.Блок 
Вчитель вищої категорії, 

учитель – методист 

                                            

                                             Дата народження: 28.09.1966 

 

                                             Освіта: вища (1992р. Миколаївський педагогічний            

                                                           інститут ім.В.Г.Белінського) 

            Місця роботи: 

            1985р.–Загально-Користянська початкова школа (завідуюча, вчитель  

                          початкових класів) 

          З 1988р. – Новобузька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (учитель російської мови  

                          та літератури, заступник директора з виховної роботи; в даний 

                          час - учитель світової літератури) 

 

                                   Індивідуальна тема самоосвіти: 

 

В ивчення літератури 
в контекст і розвитку культури 

та мистецтва , 
зокрема, засобами використання 

мультимедійних технологій. 
            

            Рік атестації: 2009 

            Курсова перепідготовка: 2009 

Гаркуша Зоя Миколаївна 


